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Czantoria, fot. Archiwum RDOŚ

Rezydencja Prezydenta Zamek w Wiśle, fot. Mirosława Mierczyk-Sawicka

Paprotka zwyczajna, fot. Zygmunt  Chromik

Młyn w Bogumiłku, fot. Damian Czechowski

Graniczny Meander Odry, fot. Przemysław Król

Ostoja Kroczycka, fot. Damian Czechowski

Przytulia krakowska, fot. Damian Czechowski Obuwik pospolity, fot. Anna Supera Rezerwat Segiet, fot. Archiwum RDOŚ

Kotewka orzech wodny, fot. Monika Stanicka

Platforma widokowa, fot. Marlena Miłoch

Nenufar, fot. Archiwum Daunpol 

Kolonia nocka dużego z Podziemi Tarnogórsko – Bytomskich, fot. Mirosława 
Mierczyk-Sawicka

Szyb Ewa – Sztolnia Czarnego Pstrąga, fot. Mirosława Mierczyk-Sawicka

Rezerwat  Sokole Góry, fot. Damian Czechowski

Pstrągarnia w Złotym Potoku, fot. Damian Czechowski

Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Parkowe – Brama Twardowskiego,
 fot. Damian Czechowski

Zamek w Olsztynie, fot. Damian Czechowski

Rezerwat Góra Zborów, fot. Adam Skwara

Ruiny Zamku w Mirowie, fot. Damian Czechowski

Ścieżka przyrodnicza, fot. Przemysław Król

Graniczny Meander Odry, fot. Michał Kuballa

Minóg Strumieniowy, rys. Anna Supera

 Białka Lelowska, fot. Damian Czechowski

Szczyt Równicy w Ustroniu, fot. Dominika Sobieraj-Pilniewicz

Lipa, fot.  Archiwum Daunpol

Borowina w Ustroniu Park Zamkowy w Raciborzu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku  Najstarsza lipa drobnolistna w Polsce Storczyki na Tule 

Szlak kwitnących magnolii w Cieszynie 

Składa się z pięciu enklaw obejmujących głównie Beskid Śląski oraz fragmenty Pogórza Śląskiego 

i  kotliny Żywieckiej. Wyróżnia się obecnością kilkuset jaskiń i  schronisk skalnych. Znajdują się tu 

najdłuższe jaskinie w polskich Karpatach Fliszowych – Jaskinia Miecharska, Jaskinia w Trzech Kop-

cach  i największa  z nich -  Jaskinia Wiślańska o długości 2275 m. Stanowią one ważne miejsce zi-

mowania nietoperzy: podkowca małego, mopka i trzech gatunków nocków – dużego, orzęsionego 

i Bechsteina.   Większość  beskidzkich jaskiń powstała w wyniku grawitacyjnych ruchów mas skal-

nych i najczęściej występuje w formie rozpadlin powstałych w wyniku osuwania się skał. Składają 

się one z korytarzy o pionowych lub ukośnych ścianach oraz wąskich szczelin, trudno dostępnych dla 

człowieka. Ich zwiedzanie jest bardzo niebezpieczne.

Ostoja Olsztyńsko-Mirowska to obszar, na który składa się mozaika lasów z ukrytymi wśród nich 

licznymi ostańcami skalnymi i jaskiniami oraz odlesionych wzgórz wapiennych. Ostoja jest jednym 

z największych skupisk jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Większość z nich zlokalizowana  

jest w rezerwacie Sokole Góry. Tam też znajduje się najgłębsza z nich, głęboka na ponad 77,5 m 

Jaskinia Studnisko. Fenomenem ostoi jest unikatowa roślinność naskalna oraz murawy kseroter-

miczne porastające zbocza wzgórz, a także licznie zimujące w jaskiniach nietoperze.

Ostoja Złotopotocka leży w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i obejmuje jeden z naj-

cenniejszych przyrodniczo fragmentów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na obszarze znajdują 

się cztery rezerwaty przyrody: Bukowa Kępa, Kaliszak, Ostrężnik i Parkowe oraz jeden pomnik przy-

rody nieożywionej Brama Twardowskiego. Ostoja charakteryzuje się urozmaiceniem rzeźby terenu, 

zmiennością warunków mikroklimatycznych i różnorodnością siedlisk leśnych. Z tego powodu na-

zywana jest „polskim centrum zróżnicowania lasów bukowych”. Doskonałym przykładem harmo-

nijnego zagospodarowania przyrody na potrzeby człowieka jest Dolina Wiercicy, na której w XIX w. 

stworzono pierwszą w Europie pstrągarnię. Rozległe źródliska Wiercicy,  a także występujące w ostoi 

ostańce skalne, jaskinie, leje krasowe i ponory odzwierciedlają mnogość form zjawisk krasowych.

Położona w  dolinie Odry, na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 

Rud Wielkich ostoja, obejmuje kompleks ośmiu stawów o łącznej powierzchni 247 ha. Założone na 

przełomie XIV i XV wieku przez rudzkich cystersów, służyły do hodowli ryb. Do dzisiaj zresztą prowa-

dzona jest tu ekstensywna gospodarka rybacka. Stawy otoczone są lasami o charakterze naturalnym 

z licznym starodrzewiem.  Jest to teren o niezwykle przyjaznych warunkach dla zwierząt. Szczególnie 

ptactwo wodne upodobało go sobie jako miejsce odpoczynku, żerowania i gniazdowania. Niepo-

wtarzalny krajobraz leśno-stawowy dopełnia bogactwo świata roślin. Runo leśne, wiosną białe od 

kwitnącego czosnku niedźwiedziego, latem imponuje bujną zielenią. Lustro wody na stawach obficie 

pokryte jest pływającymi roślinami: grzybieniem białym, grążelem żółtym oraz salwinią pływającą. 

Obszar Natura 2000 Stawy  Łężczok w całości zawiera w sobie rezerwat przyrody Łężczak.

16 lipca 1784 roku w  szybie poszukiwawczym Rudolphine, królewskiej kopalni Freidrichs -Grube 

w Bobrownikach pod Tarnowskimi Górami, na głębokości 17 metrów wydobyto pierwszą bryłę ga-

leny z zawartością srebra.  Aktywność górniczą na tych terenach datuje się jednak już od przełomu 

XV i XVI wieku. Dzisiaj, powstały w jej wyniku system podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni 

funkcjonuje jako zimowisko dziesięciu gatunków nietoperzy. Dla ich ochrony wyznaczony został ob-

szar Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie. Ostoja w całości zawiera w sobie rezerwat 

przyrody Segiet, a także niemal w całości zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Doły Piekarskie, Su-

chogórski Labirynt Skalny, Park w Reptach i dolina rzeki Dramy.

Ostoja obejmuje fragment rzeki Białki, w wodach której występują minóg strumieniowy i głowacz 

białopłetwy. To dla ochrony tych właśnie gatunków obszar został wyznaczony. Białka Lelowska, le-

wostronny, miejscami meandrujący dopływ Pilicy, jest bardzo dobrze zachowaną rzeką o charak-

terze pstrągowym. Jej dolina jest bardzo urozmaicona, z wyraźnymi śladami aktywności bobrów 

(w postaci tzw. zgryzów na drzewach), a w okolicy stawów hodowlanych także i wydry. 

Jest kontynuacją obszaru o nazwie Meandry Dolní Odry, wyznaczonego na terenie Republiki Cze-

skiej. Na terenie Granicznego Meandra Odry zobaczyć można, jak naturalne procesy dużej rzeki dają 

życie unikalnym gatunkom zwierząt i roślin oraz jak wpływają na losy ludzi. Obszar obejmuje, poło-

żony przy granicy polsko – czeskiej, fragment doliny Odry, z naturalnie meandrującą rzeką i płatami 

leśnych siedlisk nadrzecznych (łęgów). Świat zwierząt reprezentowany jest  przez 20 gatunków ssa-

ków, liczne gatunki ptaków, a także zagrożone wyginięciem chrząszcze: pachnicę dębową i zgniotka 

cynobrowego oraz rzadkiego motyla – modraszka nausitousa. To dla ich ochrony tereny te  zostały 

włączone do sieci Natura 2000.  

Beskid Śląski PLH240005 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015 Ostoja Złotopotocka PLH240020 Stawy Łężczok PLH240010Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003Białka Lelowska PLH240031 Graniczny Meander Odry PLH240013

Niewielka osada założona w beskidzkiej dolinie u podnóża Czantorii i Równicy, o której pierwsze 

historyczne wzmianki pochodzą z 1305 r. Uzdrowisko Ustroń posiada 200-letnią tradycję. Jest uzdro-

wiskiem typu podgórskiego (340–450 m n.p.m.), popularnym z uwagi na wykorzystanie w sto-

sowanych zabiegach borowiny. Podstawowymi wskazaniami leczniczymi są: choroby reumatyczne 

i rehabilitacja narządu ruchu.

Park Zamkowy powstał na terenie dawnego lasu łęgowego wokół zamku w Raciborzu. Do najpo-

pularniejszych roślin występujących na terenie parku należą dęby, klony, jesiony, wierzby, a także 

będące pozostałością po dawnym lesie łęgowym okazy topoli czarnej. Najstarsze z nich liczą sobie 

ponad 200 lat.

Jest to jeden z największych parków miejskich w Europie. Mieści się na pograniczu Siemianowic 

Śląskich, Chorzowa i Katowic. Jego wielkość to 620 ha z czego 250 ha to tereny leśne, a 100 ha to 

stale pielęgnowane powierzchnie parkowe. Dla porównania Central Park w Nowym Jorku ma tylko 

340 ha.  Na terenie Parku znajduje się największe i najstarsze w Polsce, liczące 57 lat Planetarium 

Śląskie.

Najstarszy okaz lipy drobnolistnej w Polsce rośnie we wsi Cielętniki w gminie Dąbrowa Zielona. 

Wiek drzewa o wielkich rozmiarach (wysokość ok. 28,6 m i obwód 11,06 m) szacuje się na ponad 

500 lat. Wiele osób wierzy w cudowne właściwości lecznicze kory z lipy i dlatego drzewo narażone 

jest na częste nagryzanie kory przez poszukujących niekonwencjonalnych metod leczenia.  

Tuł jest niewysokim, zbudowanym z wapieni cieszyńskich, szczytem (621 m n.p.m.) w Pogórzu Cie-

szyńskim, na którego wysoką wartość przyrodniczą zwrócono uwagę już na przełomie XIX i XX w.  

Po II wojnie światowej naukowcy zanotowali 923 gatunki roślin, w tym wiele rzadkich i chronio-

nych. Na Tule rosną 22 gatunki storczykowatych (na 72 gatunki znane z Europy).

Magnolia jest rodzajem drzewa lub też krzewu, dziko rosnącym na terenie Azji Wschodniej oraz obu 

Ameryk, w Polsce uprawianym jako roślina ozdobna. Najwięcej magnolii znajdziemy w Cieszynie 

gdzie od Wzgórza Zamkowego, poprzez Plac Kościelny, ul. Sienkiewicza, ul. 3 Maja aż po Park Poko-

ju rozciąga się kilometrowy szlak magnolii. Magnolie trafiły do Cieszyna ok. 1800 r., jednak popu-

larność zyskały dopiero pod koniec XIX w. jako ozdoba ogrodów bogatych mieszczan.  Okres kwit-

nienia rozpoczyna w Cieszynie święto Magnolii, która pojawia się nawet w okazjonalnych deserach.
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Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to… 
 S sieć obszarów tworzonych dla ochrony, a więc utrzymania lub od-

tworzenia, określonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich 

siedlisk, 

 S główne narzędzie ochrony różnorodności biologicznej na teryto-

rium Unii Europejskiej, 

 S godzenie ochrony siedlisk i gatunków z gospodarczym użytkowaniem terenu, zgodnie z  ideą 

zrównoważonego rozwoju, 

 S obszary na terenie których ochronie ma podlegać nie całość przyrody, ale jedynie jej wybrane 

elementy, czyli siedliska i gatunki, dla których ochrony został wyznaczony ten obszar, 

 S podwyższenie rangi regionu świadczące o wysokiej wartości przyrodniczej terenu będące dla 

niego rodzajem rekomendacji, jako miejsca godnego odwiedzenia. Jest to więc promocja re-

gionu i to na skalę europejską (na podstawie „Obszary Natura 2000 w Małopolsce”, IOP PAN) 

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje około 20 procent powierzchni lądowej kraju. W jej skład 

wchodzi: 

 S 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty – ozw (obszary siedliskowe – przyszłe specjal-

ne obszary ochrony siedlisk), w tym 4 proponowane ozw

 S 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków

Obszar Natura 2000 to…
obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodni-

czych, lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty to…
obszar Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk zatwierdzony decyzją Komisji 

Europejskiej, który odgrywa znaczącą rolę w zachowaniu lub odtworzeniu stanu właściwej ochrony 

siedliska przyrodniczego lub przyczynia się do spójności sieci obszarów Natura 2000.

Sieć Natura 2000 w województwie śląskim 
Sieć Natura 2000 na terenie województwa śląskiego to 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 

40 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Pierwszy z obszarów, Dolina Górnej Wisły, wyzna-

czony został w  roku 2004 , cztery ostatnie – w  2013. Najmniejsze z  obszarów, zabytkowe kościoły 

w Górkach Wielkich i Radziechowach wraz z najbliższym otoczeniem, chronią letnie kolonie nietoperzy. 

Największy, mający ponad 350 km2 powierzchni Beskid Żywiecki, to miejsce występowania 21 typów 

siedlisk chronionych – lasów, ziołorośli, torfowisk, łąk i muraw.  Beskid Żywiecki to także jedna z naj-

ważniejszych w Karpatach Zachodnich ostoja głuszca. Dlatego w jego obrębie wyznaczony został także 

obszar specjalnej ochrony ptaków, noszący tę samą nazwę. 

Województwo śląskie
Województwo śląskie leży na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcim-

skiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich. Ma powierzchnię 12 333 km2, a  geome-

tryczna długość jego granicy wynosi ponad 1000 km. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, sta-

nowiącym 3,9% powierzchni Polski, żyje ponad 4 miliony mieszkańców, co daje drugie miejsce w kraju 

pod względem liczby ludności. Jest to jedyne w  Polsce województwo, w  którym miast na prawach 

powiatu jest więcej (19), niż powiatów (17). O specyfice regionu decyduje Aglomeracja Górnośląska. 

Jest to zespół, niemalże stykających się ze sobą, miast tworzących siedemdziesięciokilometrowy pas  –   

od Dąbrowy Górniczej do Gliwic. 

Śląskie, kojarzone głównie z  terenami zdegradowanymi w wyniku działań przemysłu, poszczycić się 

może wieloma miejscami o naprawdę dużej wartości. Często to, co najbardziej wartościowe przyrod-

niczo, wzięło swój początek właśnie w działalności człowieka. Dolina Górnej Wisły, będąca ostoją dla 

licznych gatunków ptaków, czy Jura Krakowsko-Częstochowska z  cennymi murawami kserotermicz-

nymi to jedne z  wielu przykładów.  Na terenie województwa położonych jest 45 obszarów Natura 

2000, 8 parków krajobrazowych, 64 rezerwaty przyrody, 13 obszarów chronionego krajobrazu oraz 

20 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, 81 użytków ekologicznych, 9 stanowisk dokumentacyj-

nych i ponad 1400 pomników przyrody. Łącznie, tereny  objęte ochroną prawną, stanowią około 22% 

powierzchni całego województwa. Występują tu również populacje wszystkich polskich dużych dra-

pieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia, a swoje ostoje mają rzadkie gatunki ptaków narażonych na 

wyginięcie – głuszec i ślepowron. 

Modrzew, fot. Dominika Sobieraj-Pilniewicz 
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Storczyk, fot.  Archiwum Daunpol

Magnolia, fot.  Archium Daunpol

Park Chorzowski, fot. Damian Czechowski 
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Jaskinia Głęboka, fot. Damian Czechowski

Ostoja Kroczycka to głównie tereny otwarte – wzgórza wapienne i wychodnie skał w postaci fan-

tastycznych form: iglic, baszt, bram, murów, grzebieni itp. Większość z nich została udostępniona 

do ruchu wspinaczkowego. Góra Zborów czy Rzędkowickie Skały to mekka polskiej wspinaczki. Ale 

ostańce skalne to również miejsce występowania ciepłolubnych zbiorowisk muraw kserotermicz-

nych i  naskalnych. Rozwinięta rzeźba krasowa zaznacza się licznymi jaskiniami, które mają duże 

znaczenie jako miejsca hibernacji nietoperzy.

Ostoja Kroczycka PLH240032

Atrakcje turystyczne

 � Alpinarium na Szyndzielni – „ogród botaniczny” na wysoko-

ści 1024 m n.p.m. leży na trasie ścieżki dydaktycznej „W gru-

pie Klimczoka Beskidu Śląskiego”. Prezentuje 170 gatunków 

drzew i  roślin zielonych, występujących na górskich stokach 

w  różnych częściach Europy. Spotkać w  nim można między 

innymi: kosodrzewinę, miesiącznicę  trwałą, goryczki, dzwon-

ki i wiele innych okazów. Najpiękniej wygląda wiosną, kiedy 

wszystko kwitnie.

 

 � „Ścieżka przyrodniczo-leśna Czantoria” poprowadzona zo-

stała wzdłuż szlaków turystycznych: czerwonego od górnej 

stacji kolei linowej na szczyt Czantorii, a następnie czarnego 

wzdłuż granicy polsko – czeskiej do schronisk górskich po obu 

jej stronach. Następnie przebiega dwoma wariantami tras: 

niebieskim szlakiem turystycznym do Ustronia Brzegów lub 

czarnym, przez Małą Czantorię do pola biwakowego na Kę-

pie u Jontka.  Na ścieżce urządzono przystanki z 10 tablicami 

informacyjnymi.

 � Rezydencja Prezydenta RP Zamek w  Wiśle wznosi się na 

północno – wschodnim stoku Zadniego Gronia, niedaleko 

potoków Białej i Czarnej Wisełki, przy samej granicy Obszaru 

Natura 2000 Beskid Śląski. Tworzy ją zespół budynków: hi-

storyczny Zamek Górny wraz z drewnianą kaplicą św. Jadwigi 

Śląskiej, Zamek Dolny – ogólnodostępny hotel oraz Gajówka 

mieszcząca dzisiaj restauracje i pokoje gościnne. 

ÌJuż w 1905 r. mistrz 
kominiarski i miłośnik 
przyrody Edward 
Schnack rozpoczął 
pracę nad realizacją  
pomysłu utworzenia 
ogrodu roślin skalnych, 
pochodzących 
z terenów beskidzkich 
i alpejskich. 
Sprowadzono wówczas 
kilkaset gatunków 
m.in. pierwiosnki, 
zawilce, kukliki, 
dzwonki, szarotki, 
goździki, goryczki oraz  
mikołajki. W czasie 
II wojny światowej 
znaczna część ogródka 
została zniszczona.

ÌŚcieżka rozpoczyna się 
na  górnej stacji kolejki 
linowej na Czantorię.  
Najbardziej aktywni, 
zamiast  podróżować  
w wygodnym 
krzesełku, mogą 
rozpocząć wędrówkę 
już w Ustroniu 
u podnóża góry. 
Szczegółowy opis 
trasy tej i wielu innych 
wycieczek znaleźć 
można na stronie 
www.beskidy.pl 
w zakładce  
 „USTROŃ ZAPRASZA”.

ÌRezydencja jest  
dostępna dla 
turystów, wycieczek 
szkolnych i grup. 
Istnieje możliwość 
zwiedzania obiektu 
z przewodnikiem. 
Szczegółowe 
informacje na stronie 
www.zamekwisla.pl

 � Naturalnie meandrujące rzeki, do których należy Białka Le-

lowska, stanowią wyjątkowy przykład dynamiki zjawisk za-

chodzących w przyrodzie. Kształtują dużą zmienność siedlisk 

– od łąk, starorzeczy, szuwarów do lasów olszowych i  łęgo-

wych występujących w  ich dolinach. Stanowią one miejsce 

występowania wielu rzadkich w skali Europy gatunków zwie-

rząt i roślin.

 

 � Ostoję najlepiej „zwiedzić” podczas spływu pontonowego. 

Współpracująca z  Urzędem Gminy w  Lelowie firma, oferuje 

kilka wariantów wycieczki po rzece, przystosowanych stop-

niem trudności dla każdego. Białka Lelowska malowniczo me-

andruje, brzegi jej koryta początkowo strome, stopniowo sta-

ją się bardziej łagodne. Koryto jest stosunkowo płytkie i dzięki 

krystalicznie czystej wodzie, na prawie całej  długości trasy, 

możemy obserwować dno rzeki. Przy odrobinie szczęścia przy 

brzegach można dostrzec chronione raki szlachetne lub rzad-

kie minogi strumieniowe.  

 � Lelów, niewielka miejscowość położona na historycznych 

szlakach handlowych, w  źródłach pisanych pojawia się już 

w  1193  r. Aż do XVII wieku miasto rozwijało się niezwykle 

dynamicznie. Rynek w Lelowie jest jednym z najlepiej zacho-

wanych w  Polsce układów urbanistycznych miasta średnio-

wiecznego. Prostopadłe przecięcie czterech dróg daje efekt 

symetrycznego placu, z którego można się wydostać dokład-

nie w  cztery strony świata. Inną z  atrakcji gminy jest Młyn 

w Bogumiłku. Ta położna nad rzeką Białką trzykondygnacyjna 

budowla z  bocznym szybem napędowym, wybudowana zo-

stała w XIX wieku. Dzisiaj pełni rolę małej elektrowni wodnej.

ÌInformacje na temat 
spływów pontonowych 
znaleźć można na 
stronie internetowej 
Urzędu Gminy 
w Lelowie w zakładce 
„TURYSTYKA”.

 � Ścieżka przyrodnicza „Graniczne Meandry Odry”, przybliżająca 

tematykę ochrony granicznych meandrów Odry, rozpoczyna 

się w  Zabełkowie przy zjeździe z  DK 78, a  kończy niedaleko 

dworca PKS w Chałupkach. Składa się z sześciu tablic informa-

cyjnych – stacji ścieżki, dwóch miejsc odpoczynku i ma długość 

3,5 km. Jej przejście zajmuje około 1 godziny.

 

 � Obszar granicznych meandrów Odry połączony jest  siecią 

oznakowanych ścieżek rowerowych: R4,9 24, 39, 341, 347, 

348 i 355 o łącznej długości prawie 74 km. Podróżując lasem, 

w wyjątkowych okolicznościach przyrody,  dotrzeć można do 

interesujących zabytków, których niemało jest w okolicy.  

 � Spływy kajakowe na odcinku Stary Bogumin – Krzyżanowice, 

organizowane przez Urząd Gminy Krzyżanowice oraz Klub Ka-

jakowy „Meander”.

 � Największą atrakcją krajobrazową tego terenu jest Odra. 

Fragment dynamicznej, meandrującej rzeki podgórskiej, 

która do dzisiaj zachowała swój naturalny charakter,  stano-

wi unikat w skali Europy. Meandry Odry, czyli naturalnie po-

wstające zakola rzeki oraz starorzecza powstające w wyniku 

ich przerwania, są wyjątkowo cenne przyrodniczo. Występuje 

tu kilka siedlisk chronionych w  skali całej Europy (lasy nad-

rzeczne z czarną olszą i jesionem, łęgi wierzbowo – topolowe 

i  fragmenty wilgotnych łąk), a  także wiele gatunków roślin 

i zwierząt skupionych na stosunkowo małych powierzchniach. 

ÌInformacje na temat 
spływów kajakowych, 
lista tras rowerowych 
oraz map do pobrania 
na stronie: www.
krzyzanowice.
pl w zakładce 
„TURYSTYKA”.

 � Porastająca olsztyńskie Wzgórze Zamkowe i sąsiadujące z nim 

skały przytulia krakowska jest osobliwością na skalę świato-

wą. Ta drobna roślinka jest endemitem czyli bardzo rzadkim 

gatunkiem, który występuje wyłącznie na ograniczonym ob-

szarze, w tym wypadku na terenie ostoi jurajskich.

 � Malownicze ostańce skalne z licznymi szczelinami i zagłębie-

niami są miejscem występowania drobnych paproci - siedlisko 

to w Polsce ograniczone jest tylko do kilku regionów.

 

 � Rezerwat „Sokole Góry”, który w  2013 r. obchodził 60-lecie 

powstania, to popularny  cel wycieczek, zarówno okolicznych 

mieszkańców jak i turystów z całej Polski. Ze względu na  jego 

atrakcyjność, od 2007 roku udostępniony jest do ruchu tu-

rystycznego. Na terenie rezerwatu znajduje się pięć szlaków 

turystycznych pieszych, jeden szlak rowerowy, trasa nordic 

walking, Transjurajski Szlak Konny oraz trzy udostępnione do 

eksploracji jaskinie. 

 � Ruiny zamku w Olsztynie. Ta datowana na XIV wiek twierdza, 

była częścią linii obronnych warowni zwanych Orlimi Gniazda-

mi i wraz z nimi chroniła granicę Polski przed najazdami od 

strony Śląska i  Czech. Zamek pełnił także rolę królewskiego 

więzienia. Przez następne sto lat warownia była rozbudowa-

na, aż do roku 1655 kiedy w czasie Potopu Szwedzkiego zo-

stała zniszczona przez wojska szwedzkie. Po tym wydarzeniu, 

zamek nigdy już nie odzyskał swojej świetności, a jego mury 

przez kolejne lata były stopniowo rozbierane przez miejscową 

ludność. Dzisiaj jest atrakcją turystyczną oraz miejscem, gdzie 

odbywają się liczne imprezy plenerowe.

Ì Charakterystyka 
rezerwatu , opis 
znajdujących się 
w nim jaskiń oraz 
wykaz szlaków 
turystycznych, znaleźć 
można na stronie 
internetowej gminy 
Olsztyn k. Częstochowy  
(www.olsztyn-jurajski.
pl), w zakładce 
„NIEPOWTARZALNY 
KRAJOBRAZ”.

ÌW lochach Zamku 
w Olsztynie został 
osadzony i skazany 
na śmierć głodową 
za przywództwo 
w buncie przeciwko 
władzy królewskiej 
wojewoda poznański 
Maciej Borkowic. 
Według legendy jego 
duch straszy do dziś 
w okolicy zamku.

 � Rezerwat Góra Zborów doskonale obrazuje twierdzenie, że 

często to co wartościowe przyrodniczo miało swój początek 

w działalności człowieka. Charakterystyczne dla krajobrazu ju-

rajskiego gołe skałki wieńczące wapienne wzgórza na Wyży-

nie Krakowsko-Częstochowskiej i cenne murawy kserotermicz-

ne (łąki w  suchym miejscu, także na skałach wapiennych), 

nierozerwalnie związane były z  tradycyjną gospodarką rolną 

i wypasaniem zwierząt. Zanikanie tradycji pasterskich na tych 

terenach, doprowadziło do ich zarastania przez drzewa i krze-

wy, a co za tym idzie – do zmiany tradycyjnego krajobrazu.

 

 � Jaskinia Głęboka zlokalizowana na terenie rezerwatu przy-

rody „Góra Zborów”, odkryta została w latach czterdziestych 

ubiegłego wieku w czasie eksploatacji wapienia. Obiekt ten  

jest dostępny dla turystów jako element ścieżki przyrodniczej 

„Góra Zborów – człowiek i  przyroda”. Trasa jaskini dostęp-

na jest w terminie od 15 kwietnia do 31 października. Zimą 

pozostaje zamknięta, ze względu na ochronę hibernujących 

w  jej wnętrzu nietoperzy. Wejście możliwe jest w  obecności 

przewodnika w grupach do 30 osób. W jaskini obecne są eks-

pozycje poświęcone m.in szacie naciekowej oraz działalności 

szpatowców (górników, którzy trudnili się wydobyciem szpa-

tu, jak niegdyś nazywano kalcyt).

 � Zamek w Bobolicach i ruiny zamku w Mirowie – podobnie jak 

inne zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zwane Orlimi 

Gniazdami, miały za zadanie bronić granicy przed najazdami 

ze strony Śląska. Legenda podaje, że pomiędzy zamkami istniał 

tunel, z  którym związana jest tragiczna historia pary kochan-

ków, opisywana w przewodnikach turystycznych. Na początku 

XXI wieku zamek w  Bobolicach został praktycznie w  całości 

odbudowany. Dzisiaj obiekt udostępniony jest do zwiedzania.

Ì W latach 30-tych 
XX wieku, na 
Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej 
wyselekcjonowano 
plenną rasę polskich 
owiec długowełnistych 
– owce olkuskie. 
W ostatnich latach, 
dzięki projektom 
realizowanym 
przez organizacje 
ekologiczne, wracają 
one na teren Jury. 
Wypas owiec bardzo 
korzystnie wpływa 
na skład muraw, 
zapobiegając  ich 
degradacji. Tym 
samym owce rasy 
olkuskiej czynnie 
przyczyniają się do 
ochrony cennych 
zbiorowisk roślinnych 
i krajobrazu.

Ì Opis Jaskini znaleźć 
można na stronie 
www.podlesice.org.
pl w zakładce „DLA 
TURYSTÓW”.

Ì www.zamekbobolice.pl

 � Wśród bogatej roślinności tej ostoi na uwagę zasługują wy-

stępujące w runie lasów bukowych storczyki, w tym bezziele-

niowe, takie jak żłobik koralowy i gnieźnik leśny. Nazwa tego 

ostatniego pochodzi od splątanych korzeni przypominających 

gniazdo.

 

 � Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Parkowe rozpoczyna się na 

przystanku autobusowym w miejscowości Złoty Potok. Stam-

tąd, mijając błonia złotopotockie, na których latem odbywają 

się popularne imprezy plenerowe: Jurajskie Lato Filmowe 

oraz Święto Pstrąga, zielonym szlakiem wchodzi się do rezer-

watu Parkowe – świata tajemniczych skał i lasów bukowych. 

Ścieżka ma sześć przystanków, z których ostatni znajduje się 

przy pomniku przyrody nieożywionej zwanym Bramą Twar-

dowskiego -  skałach wapiennych tworzących formę bramy.

 � Złoty Potok słynie z  hodowli królewskiej ryby – pstrąga tę-

czowego. Tutejszą, najstarszą w Europie, pstrągarnię założył 

w XIX wieku hrabia Edward Raczyński. Wykorzystując krysta-

licznie czystą wodę ze słynnych źródeł: Zygmunta i Elżbiety, za-

łożył wówczas 22 stawy oraz wylęgarnię. Pierwsza partia ikry 

pstrąga tęczowego sprowadzona została w 1881 roku z Ame-

ryki. Jak istotne było to przedsięwzięcie świadczyć może fakt, 

że pierwszy transport przypłynął do Polski w eskorcie senatora 

Stanów Zjednoczonych. Na pamiątkę tego wydarzenia, hra-

bia nadał nazwę Amerykan jednemu ze swoich stawów.

Ì Storczyki 
bezzieleniowe to 
rośliny pozbawione 
chlorofilu. Żyć mogą 
wyłącznie dzięki 
pasożytnictwu na 
grzybach, od których 
pobierają wodę, sole 
mineralne i substancje 
organiczne.

Ì W rezerwacie Parkowe  
znajduje się Jaskinia 
Niedźwiedzia, gdzie 
znaleziono szczątki 
kostne nosorożca 
włochatego 
i niedźwiedzia 
jaskiniowego.

Ì Pstrągarnia, 
zlokalizowana 
w centralnej części 
rezerwatu Parkowe, 
funkcjonuje do 
dzisiaj. Słynnego 
w województwie 
pstrąga można kupić 
lub skosztować na 
miejscu w smażalni, 
stojącej nieopodal 
historycznej wylęgarni.

 � Rezerwat przyrody Segiet  leży na pograniczu Bytomia oraz 

Tarnowskich Gór, w szczytowych partiach Srebrnej Góry. Roz-

ciąga się on na obszarze 25 hektarów, kiedyś obejmował daw-

ny Las Segiecki oraz dawne wyrobiska górnicze. W rezerwacie 

występuje prawie jednolity drzewostan bukowy z domieszką 

jaworu, świerku, sosny, jodły, jarzębu i brzozy. 

 

 � Ścieżka Dydaktyczna „Las Segiecki” zlokalizowana jest w  re-

zerwacie Segiet i  jego otulinie. Ma 3,8 km długości i osiem 

pól obserwacyjnych, umożliwiających obserwację świata ro-

ślin i zwierząt, a także zachodzące w nim procesy. Zarówno te 

naturalne jak i te zakłócone działalnością człowieka. 

 � Zabytkowa Kopalnia Srebra w  Tarnowskich Górach. Zrekon-

struowane wyrobiska kopalni pochodzą z XVII i XIX wieku. Na 

głębokości 40 m powstał szlak turystyczny o długości 1740 m 

i  kształcie trójkąta, łączący trzy szyby: Anioł, Żmija i  Szczęść 

Boże. W  2012 roku podziemna trasa turystyczna została 

udźwiękowiona w  autentyczne odgłosy ciężkiej pracy gwar-

ków, efekty zawału kopalnianego, jadących wózków i  robót 

strzałowych. W podziemiach panuje specyficzny mikroklimat 

o stałej temperaturze 100C.

 � Sztolnia Czarnego Pstrąga to 600-metrowy fragment, naj-

dłuższej w rejonie Tarnowskich Gór, sztolni odwadniającej zw. 

Głęboką Sztolnią Fryderyka, należącej do założonej w 1784 r. 

kopalni Friedrichs-Grube. Trasa turystyczna znajduje się po-

między szybami Ewa (1826) i Sylwester (1828). Podczas odby-

wającej się łodziami wycieczki, obserwować można oryginalne 

partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej.

Ì Buki mają przeciętnie 
po 150 lat i rosną 
dość daleko od siebie. 
Prześwit między 
drzewami, ubogie 
runo leśne i wpadające  
w pogodnie dni 
promienie słoneczne, 
nadają temu miejscu 
wyjątkowy charakter.

ÌTrasę przemierzyć 
można zarówno pieszo, 
jak i na rowerze. W tym 
ostatnim przypadku 
należy pamiętać 
o konieczności 
jazdy wyłącznie po 
oznakowanej ścieżce.

ÌWszystkie niezbędne 
informacje na temat  
Zabytkowej Kopalni 
Srebra znajdują się 
na stronie:  www.
kopalniasrebra.pl

ÌSztolnia zlokalizowana 
jest na terenie parku 
w Reptach Śląskich. 
Rezerwacje, cennik 
i ciekawostki na temat 
sztolni znajdują się na 
stronie internetowej 
Zabytkowej Kopalni 
Srebra.

 � Kotewka orzech wodny to rzadka roślina chroniona, zanikają-

ca w  innych rejonach Polski. Gęste skupiska pływających po 

powierzchni rozetek kotewki, tworzą na stawach Salm Duży 

i Babiczok Północny rozległe płaty. Nazwa rośliny pochodzi od 

jej charakterystycznych owoców,  przypominających  kształ-

tem kotwice.   

 

 � Wysoka na 10 metrów platforma widokowa usytuowana  

w południowo – zachodnim narożniku stawu Salm Duży, do 

użytku została oddana w 2012 r. Przystosowana również dla 

osób niepełnosprawnych, przez cały rok umożliwia obserwa-

cję tętniącej ptasim życiem wody i przybrzeżnych szuwarów. 

 � Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, rozpoczyna się i kończy na 

parkingu przy wejściu do rezerwatu od strony miejscowości 

Babice. Można do niej dotrzeć także szlakami turystycznymi 

z  Markowic i  Raszczyc. Trasa ścieżki przebiega groblami po-

między stawami.

 � Pomnik przyrody Zespół Alei Husarii Polskiej to zespół malow-

niczych alei, grupujących kilkaset wiekowych okazów drzew 

różnych gatunków. W  najpiękniejszej z nich, prowadzącej 

szeroką groblą, w  pobliżu ruin dworku myśliwskiego rośnie 

najokazalsze w rezerwacie drzewo – Dąb Sobieskiego. Obwód 

jego pnia na wysokości 1,3 m wynosi blisko 7 m.

Ì W latach 2011–2012  
nadleśnictwo 
Rudy Raciborskie 
przeprowadziło remont 
obu stawów.  Na czas 
remontu,  stworzono 
refugium  (ostoję)   
kotewki orzecha 
wodnego na stawie 
Babiczok Południowy. 
Po zakończeniu 
prac remontowych 
z powodzeniem 
odtworzono jej 
naturalne stanowiska.  

Ì Dąb Sobieskiego 
jest bohaterem 
jednego z rozdziałów 
monografii „Sławne 
drzewa województwa 
śląskiego” autorstwa 
Andrzeja Żukowskiego.


